TK SAAB Verksamhetsplan för 2014.
Allmänt
 Aktivera fler medlemmar i kommittéer eller annan verksamhet inom klubben
 Öka informationen till medlemmar via hemsidan eller mail-utskick
 Arbeta för en långsiktig lösning av anläggningen mot Saab AB
 Arbeta för energieffektivisering och ökad trivsel i anläggningen.
 Mål att vara 450 medlemmar under 2014.
 Arrangera en klubbfest då TK Saab fyller 40 år under 2014.
Anläggning
 Underhålla och sköta anläggningens lokaler och banor
 Utebanor spelklara första veckan i maj
 Behåll eller öka uthyrningen av utebanorna
 Behåll eller öka uthyrning av innebanorna
 Montering av bollvägg i bollhuset.
 Spelunderlag inomhus – utreda typ och planera för byte under 2014 eller 2015.
Junior
Målsättning att få in ännu fler spelare i verksamheten.









Microtennis
20 st (20 st under 2013)
Minitennis
50 st (40 st under 2013)
Tennisskola
145 st (140 st under 2013)
Tävlingsjuniorer
30 st (25 st under 2013)
Vidareutbilda tränare och ledare. Alla ska vara ”up to date”.
Vinna 3 st JRM-titlar och ha ytterligare 3 spelare i final.
Vinnare av en klass i JSM
Delta i JSM
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Evenemang inom klubben








Gemensamt träningsläger under april/maj.
Anordna sommartennisskola (prova på läger) under 3 veckor.
Bjuda in skolor till hallen för prova på spel, speciellt unga spelare.
Anordna klubbtävlingar för juniorer (Klubb SEB Next Generation Cup, Nyårscupen,
internt matchspel bland annat såsom iF SO Tour Mini).
Tävlingsbevakning inom ramen för beslutad budget, där tränarna föreslår vilka
tävlingar som ska bevakas
Gemensam avslutning med tränarna.
Gemensam Julavslutning för alla tennisskolor.

Tävling
 Delta i seriespel i Svenska Tennisserier inomhus med 5 lag och utomhus med 3 lag
 Delta i seriespel i Östserien inomhus med 2 lag och utomhus med 2 lag
 Delta i Svenska Juniorcupen
 Delta i RM och SM med seniorer, juniorer och veteraner
 Arrangera inomhus-KM och utomhus-KM
 Arrangera TK Saab Trofén
 Arrangera Linköping Junior Open
 Arrangera deltävlingar inom iF SO Tour såsom Midi och Maxi
 Arrangera RM för veteraner inomhus
 Erbjuda våra motionsspelare tränings- och tävlingsarrangemang.
 Generellt gäller vid arrangerade tävlingar, att medlemmar ska ställa upp som
funktionärer.
IT




Vidareutveckla hemsidan och hålla den aktuell.
Serverlösning för klubben tas i drift. Bekvämt för klubbens funktionärer att nå
program som används på klubben hemifrån.

Sponsor
 Få företag att bidra med subventionerade produkter.
 Kommande styrelse får i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för sponsorkommittén
Utbildning
 Grundläggande domarutbildning 1 (klubbdomare), internutbildning
 Matchledare, internutbildning
 Första hjälpen,
 TGU2 1 st utbildas
 Plattformen 2 st utbildas
 TGU 1 st utbildas
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